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Styreleders tanker: 

Styreleder i Reisa Elvelag (RE) har tidligere valgt og ikke svare på diverse omtaler i sosiale medier av 

hensyn til de involverte partene i pågående rettsak som ble reist av en gruppe grunneiere i sone 1 og 2, 

inkludert et styremedlem. Jeg har nå behov for å komme med en del presiseringer i saken. 

Dommen er ikke rettskraftig før ankefrist går ut i september. RE skal i den forbindelse avholde et 

styremøte i løpet av august hvor ankespørsmålet vil bli behandlet. 

Eiendommene i Reisaelva er tildelt en spesifikk andel fiskerett ut fra andelsboka. Den totale andel for 

grunneierne er 60 % av tilgjengelige fiskekort. De fiskeberettigede utgjør resterende 40 %. 

Soneboniteringen etter første jordskifte i 1988 ble brukt til å lage mest mulig lik fiskeverdi på de 

enkelte kort som RE hadde tilgjengelig for salg.  

Problemet slik jeg ser det startet tilbake til styrevedtak i sak 21/15 hvor fiskeretten tildelt på en 

eiendom nå kunne flyttes for så å bli brukt på en annen eiendom. Dette samarbeidet medførte en 

forrykkelse av 60/40 fordelingen på enkelte soner i Reisaelva, da enkelte grunneiere flyttet 

næringskortene sine over sonegrensene. Styret fikk i ettertid klager på dette vedtaket.  

For å finne en løsning var det en av styrerepresentantene for de private grunneierne som foreslo 

sonesammenslåing i Nerelva for å opprettholde 60/40 fordelingen. Dette var en minnelig ordning 

gjeldende for 2017 sesongen og som tok hensyn til de samarbeidsavtalene som allerede var inngått.   

Videre mottar RE en klage på at elvelagets praksis på å selge døgnkort etter sjøørret i perioden 1-14. 

september var ulovlig, og at et fritt fiske etter sjøørret ville medføre opphopning i elva. RE innrømmet 

feilen i salg av kort og startet en prosess for å få ryddet opp. Styret i RE vedtok så at ørretfiske skal 

foregå på samme måte som laksefiske, noe som også betyr samme begrensninger i antall tilgengelige 

kort fordelt etter andelsboka. 

I de påfølgende evalueringene etter sesongslutt 2017 og ved behandling av nye fiskeregler etter nyåret 

for 2018, var det ikke kommet inn noen informasjon til styret at ordningen hadde medført noen 

problemer under fisket i 2017. RE fikk ingen signaler på at det var problemer knyttet til opphopning. 

Rapportene fra oppsynet og uttalelsene fra folk flest påpekte heller det motsatte, nemlig veldig lite 

fiskere å se på elva. Laksefisket ble så videreført og sjøørret fiske ble gjort likens. 

Det kommer en ny klage med et stevningsvarsel inn datert 19.03.2018, hvor det påberopes at en 

sonesammenslåing 1-10 medførte opphopning. Saksøkerne tok kontakt med ny administrasjon og ville 

ha et møte. Administrasjonen ønsket på sin side at styreleder var med på møtet da administrasjonen 

nylig hadde startet med oppdraget og samtidig er underlagt styret. Dette avviste så saksøkerne og det 

ble dermed ikke noe av møtet. RE ønsket likevel å få til et møte med saksøkerne og gjennom vår 

advokat ble det tatt initiativ til et møte i Nordreisa høsten 2018. Vår advokat fikk aldri svar på denne 

henvendelsen.  

Etter fiskesesongen 2018 ble det som tidligere år gjennomført evaluering av sesongen. Dette ble gjort 

på styremøte i november. Her ble det diskutert og drøftet eventuelle endringer som burde gjøres med 

fiskereglene. Administrasjonen fikk så i oppgave å lage et utkast til fiskeregler for 2019 basert på de 

diskusjonene og forslagene som fremkom på møtet. Et utkast til fiskeregler ble publisert to uker før 

styremøte avholdt 29. januar 2019. På møtet i november fremkom det blant annet at det er opphopning 

i sone 19. Dette sammen med lave fangsttall og lite gytefisk gjør at RE bestemmer seg i de nye 

fiskereglene for 2019 i å gjeninnføre sone 19 som egen sone. Dette for å hindre opphopning og 

redusere fiskepresset i et viktig gyteområde for laks.  

Det er viktig å understreke at alle styrerepresentanter har anledning til å komme med sine meninger og 

eventuelle forslag i sakene som tas opp i styremøter. Det oppleves som en god tone mellom styrets 
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representanter. Styrets mål er å finne konkrete og gode løsninger som ivaretar lagets medlemmer og 

ikke går på bekostning av medlemmers rettigheter.  

23. november 2018 blir Reisa Elvelag stevnet for retten. I de påfølgende rettsmeklingsmøtene våren 

2019 fremmer RE forslag om at partene kan sette ned en gruppe som ville bruke 2019 sesongen til å 

dokumentere eventuell opphopning. Dette forslaget sto helt fram til hovedforhandlingen i retten. 

Forslag ble avvist hele tiden.  

Første gang styreleder og administrasjon får vite konkrete tall rundt opphopning av fiskere i sone 1 er 

under vitnemål i retten. Her fremkommer det fra grunneier at det observeres minst 18 fiskeberettigede 

samtidig i elva. Denne opphopningen er påstått å finne sted 90% av tiden grunneier besøker sin 

fiskeplass ved Tømmernes øst. Ved å praktisere en ordning med sone 1, 2, 3 osv vil det være 

tilgjengelig 15 døgnkort for fiskeberettigede i sone 1. Det vil da regnes som opphopning dersom det er 

flere enn 15 innenbygdsfiskere.  

Dommen bekrefter at styret i henhold til vedtektene har hjemmel til å foreta soneinndeling. Det vil i 

utgangspunktet si at det er opp til styret å bestemme antall soner også for 2020 sesongen, så fremt det 

gjøres en bedre vurdering og saksutredelse. I sakspapirene må det også komme tydeligere frem hvilke 

fordeler og ulemper et eventuelt vedtak vil ha for mindretallet. Styreleder tar med seg opplysningene 

og vil benytte sesongen 2019 til å fremskaffe informasjon som kan bekrefte eller avkrefte opphopning, 

slik at grunnlaget for evaluering av årets sesong blir bedre enn noen gang tidligere. 

Før jeg ble valgt inn som styremedlem og senere styreleder har jeg hatt flere verv opp gjennom tiden i 

forskjellige lag og foreninger, aldri har det blitt ført møteprotokoll annerledes. Styreprotokollen i RE 

har hittil blitt ført slik den alltid har blitt gjort. Det er betenkelig at et styre i en forening hvor flertallet 

består av helt alminnelige personer må føre sine styreprotokoller mere utfyllende. Styreleder tar 

likevel dommen til etterretning og vil jobbe for at sakspapirene vil framstå som enda mer utfyllende i 

fremtiden.  

Reisa Elvelag vil måtte på bakgrunn av dette påberegne økte utgifter fremover. Ytterligere 

saksforberedelse og utredning enn det som allerede gjøres vil gi økte administrative kostnader. Det er 

også rapportert inn en økning i brudd på vedtekter/fiskeregler som betyr at det må bevilges mer midler 

til oppsynet.  

Når det gjelder utbetaling av grunneierandel fra overskudd i RE under den gamle ordningen, så er 

dette nå i gang. Ved å ta kontakt med administrasjonen vil de være behjelpelig med utbetaling. Siste 

rest av det som er på utbyttekonto skal behandles på neste årsmøte og jeg håper at dette vil gå greit for 

seg. 

Styreforsikring har RE hatt siden 07. mars 2018. Årlig kostnad for dette er på kr 2 298 kr.  

Vil også oppfordre alle medlemmer til å bruke årsmøtet som fora. Det er årsmøtet som er lagets 

øverste myndighet og alle medlemmer har anledning til å delta. Det arrangeres valgmøter i forkant av 

årsmøtet for både private grunneiere og fiskeberettigede. Her velges det styrerepresentanter og 

valgmenn som har stemmerett under årsmøtet.  

Avslutningsvis ønsker jeg å understreke at styret i Reisa Elvelag vil fortsette å jobbe hardt i tiden 

fremover for i samarbeid med lagets medlemmer finne omforente løsninger som er til det beste for 

alle.  

Med ønske om en fortsatt fin sommer og skitt fiske! 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Harry Fyhn, styreleder i Reisa Elvelag 


